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CHỦ NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B  

TIN MỪNG 
 Ga 1, 6-8. 19-28 

"Giữa các ngươi có một Đấng mà các 
ngươi không biết". 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là 
Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm 
chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ 
ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, 
nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và 
đây là chứng của Gioan, khi những 
người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị 
tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông 
là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không 
chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không 
phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là 
gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan 
trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay 
ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: 
"Không phải". 

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi 
trả lời cho những người sai chúng tôi. 
Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là 
tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho 
ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã 
loan báo".                            tiếp theo trang 2 
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TIN MỪNG (tiếp theo) 

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan 
rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một 
tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa 
trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. 
Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không 
xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia 
sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
NHỮNG LỜI CHỨNG 

Thánh Gioan Tẩy giả đóng một vai trò trung tâm trong việc Đấng Cứu Độ 
sẽ đến. Theo bài Tin mừng hôm nay, vai trò của ngài là “chứng nhân để nói 
về ánh sáng”. Ánh sáng đó chính là Đức Giêsu. 

Thánh Gioan đã chứng tỏ mình là một chứng nhân can đảm và có hiệu quả. 
Ngài có nhân cách mạnh mẽ và là người sống theo nguyên tắc. Ngài không 
sống theo một lối sống thoải mái, không sống trong cung điện, nhưng sống 
nơi sa mạc. Lối sống của ngài, cũng như sự chính trực của cá nhân ngài, đã 
bổ sung thêm niềm tin tưởng cho những lời nói của ngài, đã bổ sung thêm 
niềm tin tưởng cho những lời nói của ngài. Ngài là một gương mẫu sống 
động cho điều mà ngài rao giảng. Và khi đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, 
ngài bước sang một bên để nhường lối cho Đức Giêsu. 

Đức Giêsu vẫn cần đến những lời chứng. May thay, vẫn còn những người 
trung thành làm chứng cho Người, và coi bản thân mình như không có giá 
trị gì. 

Một vị linh mục kể về cuộc thăm viếng tại Trung quốc cách đây vài năm. 
Trong thời gian ở đó, ông đã gặp hai vợ chồng già, cả hai đều là bác sĩ. Họ 
học chung tại trường y, yêu nhau và kết hôn với nhau, bà là người Công 
giáo, còn ông thì ngoại đạo. Bà mong muốn thuyết phục ông nên gia nhập 
Giáo Hội, nhưng ông không muốn chịu phép rửa tội. Một thời gian ngắn 
sau, họ có một đứa con. 

Suốt thời gian diễn ra một trong những phong trào chính trị ở Trung quốc, 
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cùng với một số nhà trí thức khác, người chồng bị bắt đi làm việc trong 
quân đội. Sự xa cách gây ra rất nhiều khó khăn cho người vợ, do bà vừa 
phải cả ngày làm việc nhiều giờ tại bệnh viện, vừa phải làm ban đêm và 
chăm sóc đứa con trai. Ngoài nỗi cô đơn ra, người vợ còn phải chịu sức ép 
từ phía chính phủ, hối thúc bà li dị với chồng và bỏ đạo, để đạt được những 
lợi thế về mặt chính trị. Nhưng bà đã từ chối. Mỗi đêm, sau khi trở về nhà, 
bà và con trai đều quì gối cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban sức mạnh để 
chịu đựng những khó khăn. 

Vào cuối thập niên 1970, bà nghe nói rằng chồng bà và một số nhà trí thức 
khác được phép trở về nhà. Khi đến ngày đó, bà và con trai ra sân ga, họ là 
những thành viên trong gia đình duy nhất có mặt ở sân ga để đón tiếp 
những người đàn ông, bởi vì tất cả những người phụ nữ khác đều đã li dị và 
tái kết hôn, do không chịu đựng được cảnh chia ly lâu dài. Do cảm động 
sâu sắc, chồng bà đã chịu đi học đạo và lãnh nhận phép rửa tội. Người phụ 
nữ đó đã thực sự mang lời chứng cho ánh sáng, giống như thánh Gioan Tẩy 
giả đã thực hiện. Bây giờ, đến lượt chúng ta. Đối với nhiều người trong thế 
giới ngày nay, Đức Kitô đã trở nên một khuôn mặt rất mờ nhạt và xa cách. 
Những lời trong bài Tin mừng hôm nay đúng từng chữ một “Có một vị 
đang ở giữa các ông mà các ông không biết”. Đức Kitô vẫn còn cần đến 
những chứng nhân, đó là những người có thể làm cho Người hiện diện đối 
với người khác một cách có hiệu quả. 

Chúng ta không thể làm chứng cho ánh sáng, nếu chúng ta sống trong tối 
tăm. Chúng ta phải sống trong ánh sáng. Một đời sống tốt đẹp là một lời 
chứng mạnh mẽ và có hiệu quả, và tự thân, đó là một lời loan báo Tin 
Mừng. Khi người ta không còn thực hành đạo trong cuộc sống nữa, thì họ 
đã đánh mất đi một yếu tố quan trọng. Nhưng khi việc thực hành đạo đưa 
dẫn đến những hành động cụ thể, thì người ta đã thực hành được một lời 
chứng rất có hiệu quả. Không có một lời chứng nào đến được với những 
người cùng thời của chúng ta một cách đầy sức thuyết phục, cho bằng lời 
chứng của những người thực hiện những lời giảng dạy của Đức Giêsu. 

Nếu không có lời chứng của các Kitô hữu, thì gương mặt của Đức Kitô, 
vốn đã bị mờ nhạt, sẽ tiếp tục lu mờ trong thế giới của chúng ta. Người sẽ 
tiếp tục ở giữa chúng ta, dù chúng ta không biết và không nhận ra, và tâm 
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hồn con người vẫn sẽ bị tan nát, người ta sẽ còn bị cầm tù trong cảnh tối 
tăm, và Tin Mừng sẽ không được rao giảng cho người nghèo. 

Đây không phải là một trách nhiệm chỉ dành cho cá nhân người Kitô hữu, 
mà còn dành cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu nữa. Khi là thành viên của 
một cộng đồng nâng đỡ nhau, thì việc làm chứng cho Đức Kitô sẽ dễ dàng 
hơn.  

SỐNG ĐẠO 

 
NHỮNG LÁ THƯ CHẾT 

Cách đây ít năm, một thành phố nước Anh có thanh niên tên là Fred 
Armstrong. Chàng làm ở bưu điện và người ta gọi chàng là trưởng ban thư 
chết vì chàng có nhiệm vụ giải quyết những lá thư đề sai địa chỉ hoặc thiếu 
sót hay khó đọc. Chàng sống trong một ngôi nhà cũ với cô vợ nhỏ nhắn. 
Một đứa con gái nhỏ và một cậu con trai còn bú sữa. Sau cơm tối, chàng 
thích phì phèo tẩu xì gà rồi kể cho cả nhà nghe những kỹ thuật mới nhất 
trong việc khám phá địa chỉ của những cánh thư lạc. Chàng tự coi mình 
như một người thám tử. Trong khung trời hiền hòa của chàng chẳng có gợn 
mây mù nào.  

Cho đến một sáng kia, cậu con trai của chàng ngã bệnh. Thoạt nhìn thấy 
đứa bé, bác sĩ có vẻ suy tư. Và chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ 
là cục cưng của chàng không còn nữa. 

Fred Armstrong buồn bã, tâm hồn chàng tan nát điếng nghẹn. Bà mẹ và cô 
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bé Maria cũng khổ sầu không kém, nhưng họ quyết tự kiềm chế và vui 
sống với những gì còn lại. Nhưng ông bố thì không vậy. Cuộc đời của 
chàng bây giờ quả là một cánh thư chết không định hướng. Mỗi sáng đi 
làm việc như một người mộng du, ai hỏi chàng mới nói, mà nói rất ít. 
Chàng làm việc trong yên lặng, ăn một mình, ngồi như tượng đá ở bàn 
cơm, và đi ngủ thật sớm. Nhưng người vợ biết là chàng thức gần trắng 
đêm, mắt mở thao láo ngó lên trần nhà. Ngày lại ngày, tháng năm qua, 
tháng chạp đến, chàng càng tỏ ra thờ ơ suy nhược hơn nữa. 

Bà vợ cố gắng thuyết phục chồng. Nàng bảo: "Tuyệt vọng như vậy là bất 
công đối với kẻ chết cũng như với người sống." Nàng sợ thái độ lầm lì đó 
sẽ đưa chàng tới bệnh viện tâm thần. 

Giáng Sinh đã gần tới. Một buổi chiều xám ngắt. Fred đang phân loại thư 
từ thì thấy có một lá thư dứt khoát là không thể chuyển được. Địa chỉ của 
người nhận nguệch ngoạc bằng bút chì như sau: 

"Kính gởi Ông già Noel Bắc Cực." 

Armstrong định xé vất nó vào sọt rác nhưng có một thúc đẩy nào đó khiến 
chàng mở thư và đọc: 

"Ông già Noel thân mến, 

Năm nay nhà cháu buồn lắm. Vậy ông khỏi mang quà tới cho cháu nữa. 
Mùa xuân vừa rồi, thằng cu em cháu về trời. Cháu chỉ xin mỗi điều là khi 
ông tới nhà cháu, ông mang dùm đồ chơi về trời cho em cháu. Cháu để đồ 
chơi của nó ở gần lò sưởi góc bếp: con ngựa gỗ, cỗ xe lửa và hết mọi thứ 
khác. Em cháu thích phi ngựa ghê lắm, ông mang hết về cho nó và đừng để 
gì cho cháu cả, Nhưng xin ông cho ba cháu cái gì để ba cháu giống như 
hồi trước. Xin ông làm cho ba cháu lại hút xì gà và tiếp tục kể chuyện cho 
cháu. Cháu nghe ba nói với má là chỉ có "đời đời" mới làm cho ba cháu 
lành được thôi. Vậy xin ông gởi cho ba cháu một ít cái "đời đời" nhé. Cháu 
hứa sẽ rất ngoan ngoãn. 
Ký tên 
Marian. 

Tối hôm đó, trên những con đường phố sáng rực đèn. Fred Armstrong rảo 
bước thoăn thoắt. Vào đến sân nhà chàng bật quẹt châm xì gà. Khi vừa mở 
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cửa, chàng xả một hơi thuốc dài. Làn khói giống như một vòng hào quang 
quanh đầu hai mẹ con Marian đang trố mắt ngạc nhiên. Chàng lại tươi cười 
như trước. 

Cuộc sống của mỗi người chúng ta đều phải trải qua những thăng trầm 
không thể tránh khỏi. Có những tháng ngày xem ra vô vọng không còn 
thiết sống. Có những lúc mây mù bao phủ khiến chúng ta không còn thấy 
đâu là lối thoát. Đôi khi quá tuyệt vọng, chúng ta tự hỏi: tại sao Thiên Chúa 
để xảy ra nhiều đau khổ và bất công như thế ? Thực ra, Thiên Chúa không 
tạo ra đau khổ, cũng không gây ra bất công, bởi vì Ngài là tình yêu thương 
và là sự công bằng vô biên. 

Nhiều khi chúng ta có cảm tưởng Thiên Chúa không nhận lời mình cầu xin. 
Nhưng chúng ta quên rằng cầu nguyện không phải là xin Thiên Chúa làm 
theo ý chúng ta, mà là tự đặt mình trong tư thế sẵn sàng thực thi ý Chúa. 
Chương trình của Ngài vượt quá trí hiểu hẹp hòi và cái nhìn thiển cận của 
chúng ta. 

Kitô giáo có một nghịch lý rất lớn, đó là kêu gọi con người nhìn vào Thập 
giá như biểu tượng của hy vọng, nhìn vào đau khổ và cái chết như khởi đầu 
của ơn phúc. Chắc chắn, Chúa Giêsu không phải là người rao giảng sự chết 
chóc. 

Kitô giáo không phải là đạo của khổ đau. Đức Kitô cũng không tự mình đi 
tìm cái chết; mãi mãi cái chết ấy vẫn là một bản án bất công của con người 
dành cho Thiên Chúa. Ngài cũng không đòi chúng ta phải đi tìm thập giá, 
Ngài chỉ khuyến khích: "Hãy vác lấy thập giá mình mỗi ngày." 

Mà kỳ thực, có cuộc sống nào mà không có đau khổ. Có ai thoát khỏi khổ 
đau? Từ khi Ngôi Hai giáng sinh và cứu chuộc, thập giá đã biến thành 
nguồn ơn cứu rỗi, cái chết đã trở thành Tin Mừng. Tin Mừng chính là 
Thiên Chúa luôn yêu thương dìu dắt con người trong mọi nghịch cảnh của 
cuộc sống. 

Từ đây, thất vọng đã bừng sáng lên niềm hy vọng. Những đau khổ của 
chúng ta sẽ không đi vào quên lãng, nhưng mang lại cho chúng ta niềm 
hạnh phúc mai sau. 

C. Delavigne đã nói: "Sống là chiến đấu mà phần thưởng ở trên trời". 
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Cervatès còn xác quyết: "Ở đâu có đời sống thì ở đó có niềm hy 
vọng." Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta nhìn thấy hoa trái của hạt 
giống mình đã gieo vãi. Bên kia những vất vả, mất mát, thử thách đau khổ, 
người Kitô hữu luôn được mời gọi để nhìn thấy những ánh sao của niềm hy 
vọng, như Ba Vua tìm lại ánh sao sau khi lạc mất. 

Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa đã Giáng Sinh để chia sẻ những khổ đau của 
nhân loại chúng con. Xin cho con đừng bao giờ thất vọng, ngã lòng vì 
những đau khổ thử thách, nhưng cho con luôn cảm nghiệm được tình Chúa 
yêu thương và được lớn lên trong niềm tin tưởng phó thác. Xin ban thêm 
cho con niềm hy vọng và nâng đỡ con trong cuộc sống. Xin củng cố trong 
con niềm tin tưởng, lạc quan, để mỗi khi tiếp xúc với con, mọi người sẽ 
thấy bừng sáng lên niềm hy vọng vào cuộc sống. Amen! 

Thiên Phúc 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CÁC TÍN HỮU ĐÓN NHẬN VÀ 
TRAO BAN ÁNH SÁNG 

 

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu đón nhận ánh sáng 
Giáng Sinh và trao ban ánh sáng đó cho tha nhân. 

Ngài đưa ra lời mời gọi này chiều ngày 7-12-2011 trong buổi đã thắp sáng 
cây thông giáng sinh điện tử lớn nhất thế giới tại thành phố Gubbio mà 
không cần rời Vatican. 



 8

Từ 30 năm nay, một nhóm thiện nguyện vẫn thực hiện cây thông giáng 
sinh điện tử ở Gubbio thuộc tỉnh Perugia, trung Italia, trải dài 750 mét trên 
sườn núi Ingino, như một biểu hiệu hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân 
tộc. Đỉnh cây thông có một ngôi sao chổi rộng khoảng 1 ngàn mét vuông 
với hơn 250 đèn điện. Năm 1991, cây thông này được ghi vào sách 
Guinness các kỷ lục thế giới. 

Lên tiếng trong sứ điệp Video được truyền đi từ văn phòng của ngài ở dinh 
Tông Tòa, ĐTC đi từ nhận xét: cây thông lớn nhìn xuống thành phố 
Gubbio và soi chiếu đêm đen bằng ánh sáng, và ngài nói: ”Tôi cầu mong 
điều này nhắc nhớ chúng ta cũng đang cần ánh sáng soi chiếu hành trình 
cuộc sống của chúng ta và mang lại cho chúng ta hy vọng, nhất là trong 
thời kỳ hiện nay, chúng ta đặc biệt cảm thấy sức nặng của những khó khăn, 
của các vấn đề và đau khổ, và một màn đen dường như bao phủ chúng ta. 
Nhưng ánh sáng nào có thể thực sự soi sáng tâm hồn và ban cho chúng 
chúng ta một niềm hy vọng kiên vững và chắc chắn? Thưa chính là Chúa 
Hài Đồng mà chúng ta chiêm ngắn trong ngày Lễ Giáng Sinh, trong hang 
đá đơn sơ nghèo hèn, vì Chúa trở nên gần gũi mỗi người và xin chúng ta tái 
đón nhận Ngài trong cuộc sống chúng ta, Ngài xin chúng ta nồng nhiệt mến 
yêu, tín thác nơi Ngài, và cảm thấy Ngài đang hiện diện, tháp tùng, hỗ trợ 
và giúp đỡ chúng ta”. 

ĐTC nói thêm rằng: ”Cây thông lớn này do bao nhiêu ngọn đèn họp thành. 
Lời cầu chúc sau cùng tôi muốn gửi đến anh chị em là mỗi người chúng ta 
biết mang một chút ánh sáng vào trong những môi trường ta đang sống: 
trong gia đình, nơi làm việc, trong khu xóm, trong thành phố. Ước gì mỗi 
người chúng ta là ánh sáng cho những người ở bên cạnh; ra khỏi sự ích kỷ 
nhiều khi khép kín con tim và thúc đẩy ta chỉ nghĩ đến mình; hãy dành một 
chút quan tâm cho tha nhân, một chút tình thương. Mỗi cử chỉ bé nhỏ tốt 
lành giống như một ngọn đèn của cây lớn này: cùng với các ngọn đèn khác 
nó có thể soi sáng cho bóng tối của đêm đen, cả trong những đêm tối dày 
đặc nhất”. 

Sau bài huấn dụ ngắn trên đây, ĐTC đã đánh nhẹ vào một Ipad 2, khởi 
động - qua hệ thống telematic- bộ công tắc điện thắp sáng toàn bộ hàng 
ngàn ngọn đèn điện họp thành cây thông điện tử ở núi Gubbio. Cây thông 
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được thắp sáng cho đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6-1 tới đây. 

Buổi thắp sáng này diễn ra lúc 6 giờ rưỡi chiều và được đài truyền hình Rai 
số 1 của Italia trực tiếp truyền đi (SD 7-12-2011) 

G. Trần Đức Anh OP 

Đời sống của người Kitô hữu là một chọn lựa ngược dòng đời 

Roma (Apic 2/12/2011) - Theo truyền thống, hằng năm trong Mùa Vọng, 
vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng sẽ có bốn bài giảng dành cho Ðức 
Thánh cha và các cộng tác viên của ngài tại Vatican, tại Nhà Nguyện 
Redemptoris Mater (Mẹ Ðấng Cứu Thế). 

Cũng theo truyền thống đó, năm 2011, trong bài giảng thứ nhất của mình, 
hôm mùng 02 tháng 12 năm 2011, cha Raniero Cantalamessa, tu sĩ dòng 
Capucin và là nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, đã gợi lại những đặc 
điểm của thời khởi đầu kitô giáo giống với những đặc điểm của thời đại 
hôm nay, và mời gọi những người kitô hôm nay đừng có thái độ thụ động 
chấp nhập chịu thua, nhưng hãy can đảm đi ngược dòng trong một thế giới 
đã bị trần tục hoá. Cụ thể, ngài nói rằng: "Sống đời kitô không phải là một 
thói quen, cũng không phải là một thời trang, nhưng là một chọn lựa sống 
ngược dòng đời, cả đôi khi phải đối diện với nguy hiểm cho tính mạng. Sự 
thành công của công cuộc tái rao giảng Phúc Âm hôm nay tuỳ thuộc vào 
lượng Ðức Tin mà chúng ta thành công khơi dậy trong Giáo Hội, nơi chính 
những nhà rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cần loại bỏ mọi tâm tình an phận 
và cảm thấy đơn yếu." 

Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng cũng nhìn nhận rằng người kitô hôm 
nay sống trong một thế giới bị đóng kín trong chủ thuyết trần tục, say mê 
những thành công của kỹ thuật và những khả năng của khoa học, và có tâm 
thức phản kháng đối nghịch với lời rao giảng Tin Mừng. 

Ðược biết, Mùa Vọng năm 2011, cha Raniero Cantalamessa sẽ dành cả bốn 
bài giảng cho chủ đề công cuộc rao giảng Phúc Âm, mà đối tượng là chính 
Ðức Thánh cha và các cộng tác viên của ngài ở Vatican. 

Sứ Ðiệp Tòa Thánh nhân ngày SIDA 

Vatican (SD 1-12-2011) - Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế kêu gọi cho 
mọi bệnh nhân bị HIV-Sida được thuốc men chữa trị, ngăn cản sự lây bệnh 
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từ người mẹ sang người con, đồng thời cổ võ thái độ đúng đắn và trách 
nhiệm đối với tính dục. 

Lời kêu gọi trên đây được Ðức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, Chủ 
tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế, đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 1 
tháng 12 năm 2011, nhân ngày thế giới về HIV-Sida. 

Ðức Tổng Giám Mục gọi ngày này là thời điểm thích hợp để tái đẩy mạnh 
cuộc chiến chống lại thành kiến xã hội đối với các bệnh nhân HIV-Sida, 
cũng như tái khẳng định sự gần gũi tinh thần và vật chất đối với những 
người bị nhiễm bệnh và với thân nhân của họ. 

Ðức Tổng Giám Mục Zimowski nhận xét rằng mặc dù cộng đồng quốc tế 
dấn thân từ hơn 20 năm nay chống sự nhiễm bệnh HIV-Sida, nhưng mỗi 
năm vẫn còn khoảng 1 triệu 800 ngàn người chết vì bệnh này. Nhiều người 
trong số họ lẽ ra vẫn có thể sống bình thường nếu được thuốc men chữa trị 
thích hợp. 

Vị Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế cũng khẳng định rằng một 
điều từ nay không thể biện minh được đó là sự lây bệnh từ người mẹ sang 
đứa con nhỏ. Ngoài ra, một điều cơ bản khác, đó là sự huấn luyện, giáo 
dục, nhất là cho các thế hệ trẻ về tính dục, dựa trên một nền nhân loại học 
ăn rễ sâu nơi luật tự nhiên và được Lời Chúa soi sáng. Giáo Hội và Huấn 
Quyền của Hội Thánh kêu gọi một lối sống dành ưu tiên cho sự tiết dục, 
chung thủy trong hôn nhân, từ khước sự lang chạ tình dục như Ðức Thánh 
Cha Biển Ðức 16 đã nêu rõ trong Tông Huấn Africae munus mới công bố. 
(SD 1-12-2011) 

G. Trần Ðức Anh, OP 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 

Sách Kinh Thánh được chuyển đến cho các Kitô hữu Bắc Hàn 

 

 
 

Bắc Hàn (Zenit; WHÐ 02/12/2011) - Trong một bản tin được hãng thông 
tấn Fides của Bộ Truyền Giáo loan đi hôm mùng 02 tháng 12 năm 2011, có 
hơn 10,000 cuốn Kinh Thánh đã vượt biên giới để đến Bắc Hàn trong 
những khinh khí cầu. 

Ðây là sáng kiến độc đáo của tổ chức Ðại kết "Quan Tâm Quốc Tế Kitô 
Giáo" (International Christian Concern - ICC) có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhằm 
giúp những Kitô hữu tại Bắc Hàn -một trong những quốc gia hoàn toàn 
không có tự do tôn giáo- có được sách Kinh Thánh. 

Tổ chức ICC hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tạo sự chú ý, 
giám sát và trợ giúp vì lợi ích của những cộng đoàn Kitô hữu bị bách hại 
trên thế giới. Bản tường trình mới nhất của ICC cho thấy những sáng kiến 
trợ giúp các cộng đoàn tín hữu bị bách hại tại nhiều quốc gia. Tổ chức này 
cho biết đã sử dụng những khinh khí cầu để vượt biên giới Bắc Hàn, một 
trong những biên giới được canh gác cẩn mật nhất trên thế giới để đưa sách 
Kinh Thánh đến những cộng đoàn "thầm lặng" ở đó. 

Bản tường trình viết rằng: "Ðây là một trong những quốc gia đóng kín nhất 
và sự bách hại ở đây rất đáng sợ. Giáo hội tranh đấu để được chia sẻ Tin 
Mừng. Việc thờ phượng hay sở hữu một cuốn Kinh Thánh cũng có thể bị 
phạt tù trong những trại tập trung". 

Mỗi gói lớn chứa cả ngàn cuốn Kinh Thánh được cột chặt vào những 
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khinh khí cầu thả bay vào lãnh thổ Bắc Hàn rồi sau một thời gian sẽ được 
cho nổ bung ra. 

Tổ chức ICC giải thích thêm: Những cuốn Kinh Thánh bị quân đội tịch thu 
sẽ được bầy bán ở chợ đen, một thị trường do chính quân đội điều hành: vì 
số lượng sách Kinh Thánh lưu hành rất ít, nên thường có giá trị kinh tế cao. 
Dù sao đây cũng là "một hình thức phổ biến Lời Chúa". 

Theo thống kê hiện nay, Bắc Hàn có khoảng 400,000 tín hữu. Ngoài ra, tổ 
chức ICC cũng đã phân phối hơn 100,000 cuốn Kinh Thánh ở Trung Quốc. 

 
Hội Ái Hữu Vinh Bắc Cali Tổ chức tiệc Noël    
 

 
 

GPVO - Hằng năm, khi tiết trời trở lạnh, giới trẻ Hội Ái Hữu Vinh Bắc 
Cali cảm thấy gần gũi với các bạn trẻ trong nước hơn bao giờ hết. Vào 
chiều tối Chúa nhật, mồng 4/12/2011, tiếp nối truyền thống của nhiều năm 
qua, họ đã tổ chức tiệc mừng Noël nhằm gây quỹ làm quà giúp các bạn trẻ 
tại Giáo phận Vinh, Việt Nam. 

Trần Hiếu 

Buổi tiệc “Hạt Cơm Ân Tình” đã qui tụ 550 quan khách, gồm các hội viên 
và thân hữu của Hội, trong khung cảnh tưng bừng ấm cúng của nhà hàng 
Dynasty, trung tâm khu thương mãi Little Sài Gòn, thành phố San Jose. 

Là một sinh hoạt thường niên, buổi tiệc được giới trẻ phối trí tổ chức với sự 
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tiếp tay đắc lực của mọi thành phần trong Hội. Trong khi các vị thuộc giới 
có tuổi đảm trách việc thỉnh mời quan khách dự tiệc và các công tác hậu 
trường, các em thiếu nhi tập dượt các tiết mục giúp vui, thì giới trẻ đóng 
vai chủ lực trong việc tổ chức, từ văn nghệ ca nhạc đến sắp xếp sân khấu 
và các mục khác. 

Các thân hữu của Hội cũng đóng góp đắc lực cho buổi tiệc qua việc thực 
hiện các món hàng đấu giá, một khâu quan trọng trong mục gây quỹ. Cô 
Vũ Trinh, ngoài công tác MC, còn tự tay làm và biếu tặng 20 lẵng hoa cây 
xanh Noël để bàn; chủ nhân tiệm Kim’s Flowers ở Sunnyvale và chị 
Nguyễn Hồng Tú đã dùng chuyên môn của mình để trang trí 11 chậu hoa 
lan, một món hàng nhiều quan khách ưa chuộng. Anh Quốc Vinh, một 
chuyên gia tài chánh, ngoài tài dẫn mục đấu giá trong buổi tiệc, còn là một 
mạnh thường quân ủng hộ rộng rãi cho Hội. 

Tổng kết sơ khởi, buổi tiệc đã mang lại trên 20 nghìn Mỹ kim tiền lời. 

Trong bài diễn văn khai mạc, anh Nguyễn Khắc Đức nói rằng anh tin việc 
mình dấn thân với vai Trưởng ban tổ chức là “do sự sắp xếp diệu kỳ của 
Thiên Chúa” bởi anh được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia 
đình không phải người Vinh. Thế nhưng cơ duyên đưa đẩy, anh đã trở 
thành “rể” của người gốc Vinh, rồi được cơ hội làm quen với những người 
sinh hoạt trong Hội làm cho mối tương quan của anh với Giáo phận Vinh 
càng ngày càng thêm gắn bó. 

Là một người trẻ chưa một lần tận mắt chứng kiến cuộc sống đầy khó khăn 
của người dân Vinh, nhưng qua các câu chuyện được nghe và qua thư từ 
của các bạn trẻ viết từ Giáo phận Vinh biểu lộ tâm tư tình cảm khi nhận các 
món quà của Hội, anh đã thực sự rung động. Anh nói: “Các món quà thật 
là giản dị theo cách nhìn của chúng ta tại đây, nhưng đối với người dân và 
các bạn trẻ Vinh, nó mang rất nhiều ý nghĩa, đúng như câu tục ngữ: ‘Một 
miếng khi đói bằng một gói khi no’”. 

Ngoài các bản nhạc vui tươi được ban nhạc Dư Âm trình bày, không khí 
buổi tiệc rộn lên khi các em thiếu nhi trình diễn một hoạt cảnh hai màn 
diễn tả niềm vui của người dân các nước trên thế giới trước biến cố Hài 
Nhi Thiên Chúa giáng trần. Tiết mục sôi nổi đã thu hút sự chú ý của hàng 
chục máy ảnh và máy quay phim từ các quan khách tham dự. 
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Nguyễn Tina, một thiếu nữ 13 tuổi, nói rằng đây là lần thứ hai em tham dự 
và sung sướng được đóng góp một mục giúp vui trong buổi tiệc. Thay mặt 
nhóm “Thiếu Nhi Sông Lam” em nói trước mọi người: “Trong hơn một 
tháng qua, chúng con đã cố gắng tập tành với tâm tình hướng về các bạn 
trẻ trong nước… Ở đây chúng con được cơm no áo ấm, được cơ hội học 
hành, được nhận rất nhiều quà mỗi dịp Noël về và chúng con ước mong 
các bạn chúng con cũng được như vậy”. 

Hằng năm, Hội Ái Hữu Địa Phận Vinh Bắc Cali bảo trợ phát quà Noël cho 
trẻ em tại các xứ đạo tại Giáo phận Vinh, gồm ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh 
và Quảng Bình.  Chương trình được liên tục thực hiện từ năm 1997, với 
những năm đầu quà chỉ cấp cho 20 đến 40 giáo xứ do ngân quỹ Hội cung 
cấp một nửa, và số còn lại do các bạn trẻ trong Hội tự nguyện gây quỹ 
đóng góp. 

Nhiều năm gần đây, tiệc giới trẻ không những chu cấp đủ tiền quà Noël 
mỗi năm cho một nửa của tổng số 192 giáo xứ trong toàn giáo phận, mà 
còn tạo được một ngân khoản lớn nhằm sung vào ngân quỹ để thực hiện 
các chương trình bác ái từ thiện khác của Hội. 

Ông Phan Ngọc Hoà, Hội Trưởng Hội Vinh Bắc Cali, cho biết ngân sách 
năm nay đã được chuẩn chi với số tiền là 31.970 Mỹ kim, trong đó mục trợ 
cấp học bổng cho sinh viên nghèo chiếm 25.570 Mỹ kim, và số còn lại trợ 
cấp các mục Quà Noël, tủ thuốc tình thương, xin lễ các linh mục già yếu và 
các mục khác. 

Tiệc giới trẻ Hội Vinh không chỉ là dịp gây quỹ nhưng còn là cơ hội để các 
bạn trẻ thi thố tài năng và học cách làm việc với những người khác. Qua 
hoạt động nầy, Hội đã gầy dựng được nhiều thành phần lãnh đạo cho Hội. 
Linh mục Lưu Đình Dương, linh hướng của Hội, nói: “Buổi tiệc là món 
quà Chúa ban vì không những nó mang lại ngân quỹ dồi dào, mà còn tạo 
được niềm vui cho mọi người tham dự và sự hài hoà cộng tác của các 
thành phần trong Hội.” 
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Ba mươi năm Nhà Thờ Kiếng  

 

Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Hai 28 tháng 11 đã chấp thuận cho Giáo 
Phận Orange County được mua Nhà Thờ Kiếng tọa lạc tại thành phố 
Garden Grove, Nam California, với giá $57.5 triệu. 



 16

  
Dàn đàn đại phong cầm trong thánh đường của Nhà Thờ 
Kiếng 

Linh Mục Douglas Cook quản nhiệm nhà thờ chánh tòa Giáo Phận Orange 
nói rằng tất cả mọi chi tiết của vấn đề thương lượng mua bán đã được trình 
và Tòa Thánh, coi vấn đề này như “không có gì trở ngại” (nihil obstat). 

Một số giáo hữu vẫn đi lễ ở đây muốn nhà thờ này được bán cho trường 
Ðại Học Chapman để thánh lễ vẫn tiếp tục được tổ chức như cũ. Nhưng 
cuối cùng tòa án về phá sản hôm 17 tháng 11 phán quyết cho Giáo Phận 
Công Giáo được mua và trường Ðại Học Chapman nói rằng họ sẽ không 
khiếu nại quyết định ấy. 

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, hội đồng mục sư thuộc giáo hội Tin Lành 
được tiếp tục thuê để cử hành thánh lễ trong ít nhất 3 năm, sau đó họ sẽ 
phải rời khỏi nơi đây. Giáo Phận Orange có đưa đề nghị cho giáo hội Tin 
Lành thuê nhà thờ Tam Biên (St. Callistus) trên đường Chapman gần đó, 
nhưng đến nay chưa có trả lời. 

Tên gọi Crystal Cathedral của Nhà Thờ Kiếng thật ra không chính xác lắm 
theo nghĩa “cathedral,” là thánh đường chính của một giáo phận Công 
Giáo, có vị giám mục chủ trì (nhà thờ chính tòa), hoặc một nhà thờ lớn và 
quan trọng được Giáo Hội Vatican phong chức, như trường hợp Vương 
Cung Thánh Ðường La Vang ở Việt Nam. Nhà Thờ Kiếng thuộc một 
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giáo hội Tin Lành do Mục Sư Robert H. Schuller và bà vợ Arvella thành 
lập năm 1955, Garden Grove Community Church, chi bộ của Reformed 
Church in America. Thoạt đầu các buổi lễ của giáo hội này được cử hành 
tại khu đất thuê của rạp chiếu bóng ngoài trời Orange Drive -in Theatre, tới 
6 năm sau mới có cơ sở riêng đầu tiên là Tower of Hope, kiến trúc nằm bên 
cạnh Nhà Thờ Kiếng hiện nay. 

Với sự phát triển của giáo hội, Mục Sư Schuller muốn thực hiện một công 
trình độc đáo và kiến trúc sư Philip Johnson là người đảm nhận công tác 
thiết kế. Công cuộc xây dựng khởi sự năm 1977 tới 1981 hoàn thành, với 
chi phí $18 triệu. Nhà thờ chính được làm bằng hơn 10,000 tấm kính hình 
chữ nhật và có ghế ngồi cho 2,736 người. Giáo hội Garden Grove 
Community Church từ đây được đổi tên là Crystal Cathedral Church. 

Không chỉ hình dáng bên ngoài, bên trong thánh đường cũng là khác hẳn 
những nhà thờ khác về diện tích rộng lớn và chiều cao với những giàn 
khung thép nâng đỡ vòm mái. Toàn bộ kiến trúc được tính là có thể chịu 
được động đất tới 8.0 độ. Thông thường hàng năm nhà thờ đều có tổ chức 
nhiều tuần lễ sinh hoạt đặc biệt vào những dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. 
Nhờ có không gian cao rộng, những kịch bản về thời đại Thánh Kinh có thể 
diễn ngay trong nhà thờ, với các diễn viên thủ vai nhân vật của thánh kinh, 
thiên thần bay trên không, và động vật thật từ lừa ngựa tới lạc đà, cọp, trừu, 
v.v. 

Chương trình truyền hình hàng tuần với nội dung tôn giáo “The Hour of 
Power” thu hình trong Nhà Thờ Kiếng được phát trực tiếp qua các hệ thống 
cable có lúc đã có tới 1.3 triệu khán giả ở Hoa Kỳ và 165 quốc gia trên thế 
giới. Cho đến nay chương trình này được dẫn bởi Sheila Schuller Coleman, 
con gái mục sư sáng lập nhà thờ kiếng Robert H. Schuller. Chương trình 
“The Hour of Power” bắt đầu từ 1970 khi chưa có Nhà Thờ Kiếng, kéo dài 
một giờ nhưng một số hệ thống truyền hình tiếp vận biên tập lại rút ngắn 
bớt còn nửa giờ. 

Nhà Thờ Kiếng cũng nổi tiếng với những chương trình âm nhạc và đặc biệt 
là có dàn đại phong cầm (organ) vĩ đại đứng vào hàng thứ năm trên thế giới 
gồm 16,061 ống xếp đặt theo 270 dãy. Dàn đại phong cầm được dùng cho 
những buổi lễ lớn cùng với dàn nhạc đại hợp tấu và ban thánh ca hùng hậu 
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hàng trăm thành viên cũng như cho các chương trình truyền hình hàng 
tuần. Trong 18 năm từ 1982 đến 1998 nhạc sĩ Frederick Swann là giám đốc 
âm nhạc của nhà thờ kiếng và là người chơi đàn đại phong cầm này. Khán 
giả toàn thế giới được nghe và thấy ông cùng dàn đại phong cầm qua 
những chương trình truyền hình “The Hour of Power”. 

Mặc dầu những tổ chức và chương trình có bán vé thu tiền cùng với rất 
nhiều phương pháp kinh tài khác, giáo hội Crystal Cathedral gần đây đã 
không đủ trang trải những chi phí vì thu nhập giảm dần. Năm 2009, giáo 
hội đã dự tính bán một số bất động sản ở Orange County để trang trải nợ 
nần. Ðến ngày 18 tháng 10 năm 2010, hội đồng mục sư phải khai phá sản 
vì thiếu nợ $43 triệu bao gồm $36 triệu thế chấp và $7.5 triệu tiền nợ khác. 

Trường Ðại Học Chapman có ý định mua nhà thờ và sau đó cho giáo hội 
thuê mướn lại, tuy nhiên ngân khoản đề nghị thấp hơn mức cần thiết của 
giáo hội nên không thành công. Giáo Phận Công Giáo Orange County từ 
lâu đã có ý muốn xây dựng một nhà thờ lớn thay thế Holy Family Church ở 
thành phố Orange vẫn được dùng làm nhà thờ chánh tòa từ khi giáo phận 
được thành lập năm 1976. Nhà Thờ Kiếng có đủ quy mô đáp ứng nhu cầu 
này và từ ngày 7 tháng 7 năm nay, giáo phận đã công bố ý định mua Nhà 
Thờ Kiếng. Giám Mục Tod Brown cho biết sẽ thuê một kiến trúc sư để tân 
trang một số chi tiết, đặc biệt là bên trong cho hợp với một thánh đường 
Công Giáo, tuy nhiên “tiền diện sẽ không có sự thay đổi”.  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Chương Trình  
Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2011_CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester 
 
Lễ Nửa Đêm  24/12/2011 

8:00 – 8:30 pm: Canh thức vọng Giáng Sinh 
8:30 – 10:30 pm: Thánh Lễ Nửa Đêm 
10:30 – 11:00 pm: Réveillon  

Tại: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 
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Lễ Ban Ngày 25/12/2011  

1:30 – 3:00 pm: Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 

Tại: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 
 
Tiệc Mừng Noel 25/12/2011 

Gây Quỹ Bác Ái & Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Quản Nhiệm  
4:00 – 9:00 pm 

Tại:  Tư Gia anh chị Thu-Oanh  
34514 Simpson Rd. Winchester, CA, 92596 
 
 
Xưng Tội Mùa Vọng 
Tiếng Việt: Trước các Thánh Lễ CN từ 1:00 – 1:30 pm 

Tiếng Anh: Blessed Teresa of Calcutta: các thứ bẩy vào lúc 8:30 am. 

                   Nhà thờ St. Martha: Dec. 13 vào lúc 7:00 pm 

 

Lễ Đức Mẹ Guadalupe ngày 12/12/2011  

Thánh lễ: 6:00 pm 

Hoạt cảnh Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe do các em ca đoàn Thiếu Nhi 
Hispanic trình diễn. 

Party sau Thánh Lễ: nhạc sống, khiêu vũ và tiệc mừng. 

Kính mời  
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Simbang Gabi: Thánh Lễ truyền thống Filipino bắt đầu tuần 9 ngày 
đón mừng Chúa Giáng Sinh  

 
 
Cộng Đoàn Philippines sẽ tổ chức Thánh Lễ truyền thống bắt đầu Tuần 9 
ngày đón mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày thứ bẩy Dec. 17, 2011; lúc 5:30 
pm tại nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta. 
Sau Thánh Lễ sẽ phục vụ ăn uống. 
Kính mời 
 
Thông báo từ Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 
_ Xưng Tội: Sau Thánh Lễ CN Dec. 18, 2011 các anh chị hướng dẫn và 
các em trong lớp giáo lý sẽ xưng tội mùa vọng.  
Xin quý phụ huynh nhắn nhủ và hướng dẫn các em về việc xám hối chuẩn 
bị đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2011. 
_ Noel Party: Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ sẽ có party vào buổi học Dec. 18, 
2011. 
Xin quý phụ huynh giúp các em chuẩn bị: 
1/ Mỗi em một món quà tặng Chúa Hài Đồng: các em sẽ dùng một ít tiền 
nhỏ từ piggy bank của các em để tặng các trẻ em mồ côi nghèo và khuyết 
tật tại VN. Nếu em nào không có tiền tiết kiệm trong piggy bank, đề nghị 
quý phụ huynh yêu cầu các em làm một công tác trong nhà như quét nhà, 
rửa xe, dọn dẹp phòng ngủ.. Sau khi hoàn tất công tác được giao, đề nghị 
quý phụ huynh cho các em một ít tiền để các em làm quà tặng Chúa Hài 
Đồng trong buổi party. 
2/ Mỗi em sửa soạn một món quà Noel trị giá khoảng 10 USD để trao đổi 
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quà cho các bạn bè cùng lớp trong buổi party. 
3/ Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ sẽ nghỉ học mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới:  
CN Dec. 25, 2011 & CN Jan. 01, 2012 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Việc Làm Từ Thiện tại Hoa Kỳ 

 
Khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng có những người làm việc từ thiện, 
những người có lòng nhân từ bác ái muốn giúp đỡ những người khốn cùng 
nghèo đói bệnh tật hoặc đang gặp tai họa kém may mắn hơn mình....Nhưng 
không có một quốc gia nào mà có nhiều người làm việc từ thiện như ở Hoa 
Kỳ và hơn thế nữa Hoa Kỳ đã có những nhà đóng góp vào quỹ từ thiện với 
số tiền kếch sù nhiều nhất không có một ai ở nước khác sánh bằng. 

 

Những ngày tháng đầu tiên ở Mỹ, tôi thường được người bảo trợ chở đi 
đây đó khắp thành phố Houston để tìm việc làm. Nhớ có một lần chúng tôi 
đi trên đường phố gặp một người ăn xin, tôi liền lấy một đô la ra cho. 
Người bảo trợ có vẻ không vui, tôi đưa mắt hỏi, ông ta giải thích: “Cho tiền 
người ăn xin này có thể xúi dục anh ta lười biếng, muốn làm việc từ thiện 
xin hãy góp tiền cho xã hội để xã hội có phương tiện ngăn chận không có 
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một kẻ ăn xin nào.” Một tuần sau tôi có công việc làm tại đại học, người 
bảo trợ hỏi ý kiến tôi và trừ ngay 2% lương hàng tháng của tôi, trong suốt 
30 năm, để đóng góp vào quỹ U.W. cơ quan từ thiện giúp người vô gia cư; 
người bảo trợ chính là viên chức cao cấp tại đại học này. 

 
Từ thiện là nét đẹp lương tâm cộng đồng Hoa Kỳ, từ thiện là triết lý công 
bằng xã hội của quốc gia có một nền tự do dân chủ tiền tiến nhất trên quả 
đất này. Sau hơn 34 năm ở Hoa Kỳ dành nhiều thì giờ hoạt động trong 
công tác từ thiện, tôi nhận thấy nhiều người Hoa Kỳ đều cho rằng làm việc 
từ thiện là món trang sức đẹp nhất của con người và hầu hết người Hoa Kỳ 
đều hân hoan công nhận: thước đo giá trị của con người là lòng từ thiện. 

Có hơn một triệu tổ chức, cơ quan hội đoàn từ thiện lớn nhỏ khắp 50 tiểu 
bang Hoa Kỳ, hoạt động quanh năm. Theo tài liệu của Hội Cố Vấn Gây 
Quỹ Hoa Kỳ (American Association of Fundraising Counsel) năm 2005 
người Mỹ đã đóng góp vào quỹ từ thiện hơn 261 tỷ đô la, trong số này tư 
nhân đã đóng góp 200 tỷ đô la, ước lượng mỗi gia đình đóng góp 2.2% số 
lương bổng mang về nuôi sống gia đình, sau khi đã khấu trừ tiền bảo hiểm 
và thuế. Hoa Kỳ thật là một xã hội đầy những người có tấm lòng quảng đại 
nhân ái! 
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Đại học John Hopkins trong một nghiên cứu về nhóm các nước giàu nhất 
trên thế giới, nhóm G7; đã đưa ra những con số so sánh về tiền đóng góp 
cho công tác từ thiện với Tổng sản lượng nội địa (Gross Domestic Product 
= GDP) của mỗi quốc gia để có một ý niệm về tấm lòng rộng lượng bác ái. 
Hàng năm trung bình dân chúng Hoa Kỳ đóng góp cho các tổ chức từ thiện 
bằng 1.85% Tổng sản lượng Nội địa, người Đức 0.13%, người Nhật 0.22%, 
người Pháp 0.32% và đứng thứ nhì là người Anh quốc tương đương 0.84% 
Tổng sản lượng Nội địa, vẫn thua xa dân tộc Hoa Kỳ. 

Theo tài liệu tạp chí Forbes phát hành đầu năm 2008, hai người giàu nhất 
Hoa Kỳ là ông Bill Gates người sáng lập hãng Microsoft có tài sản 57 tỷ đô 
la và ông Warren Buffett sáng lập công ty Bershire Hathaway với 50 tỷ đô 
la. Cả hai ông đều là những nhà làm việc từ thiện vĩ đại nhất trên hành tinh 
này; triết lý và quan niệm nhân sinh của hai ông đáng để cho tất cả những 
kẻ giàu có trên thế giới noi theo. 

Thượng tuần tháng 9 năm 2007, đài truyền hình CNBC thực hiện một cuộc 
phỏng vấn ông Warren Buffett cuộc phỏng vấn thật dài và tiết lộ nhiều điều 
lý thú. 

Từ thuở ấu thơ, Warren Buffett đã cố gắng dành nhiều thì giờ cho việc học 
hành và làm việc cật lực để kiếm tiền bằng cách đi bỏ báo. Số tiền kiếm 
được ông chỉ trích ra một ít để mua sách vở, còn dư ông tính toán để dành. 
Với số tiền đi bỏ báo dành dụm, năm 11 tuổi ông đã khởi sự tập đầu tư 
bằng cách mua cổ phiếu. Ba năm sau lúc 14 tuổi ông mua một trang trại 
nhỏ, học kinh nghiệm trong thương trường địa ốc. Năm 20 tuổi ông đậu 
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bằng cử nhân và năm 21 tuổi ông tốt nghiệp bằng cao học MS tại đại 
học Columbia. Năm 1970 khi 40 tuổi Warren Buffett nắm cả hai chức vụ 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty 
Bershire Hathaway; đại công ty đầu tư này đến ngày nay đã sở hữu 63 công 
ty khác như: Coca-Cola, Gillette, American Express, Wells Fargo, US Air 
Group, v…v… Một cổ phiếu loại A của Bershire Hathaway đã có trị giá 
151 ngàn đô la vào ngày 11 tháng 12-2007. 

Mỗi năm Warren Buffett chỉ nhắc nhở 63 Tổng Giám đốc điều hành của 63 
công ty trực thuộc luôn luôn nhớ hai nguyên tắc chính: 

Nguyên tắc 1: Phải làm lợi cho cổ đông, đừng làm mất tiền cổ đông. 

Nguyên tắc 2: Phải luôn luôn thuộc lòng nguyên tắc số 1. 

Văn phòng làm việc của ông rất đơn giản, không có điện thoại di động, 
không có máy computer, nhưng ông có đầu óc bén nhạy quyết định sáng 
suốt hiệu quả. Cuộc sống của ông càng giản dị hơn, ông tự lái xe không có 
tài xế riêng, không có nhân viên bảo vệ an ninh. Ông không có máy bay 
riêng và cũng không bao giờ dùng máy bay riêng để đi công tác xa, dầu 
ông làm chủ một công ty hàng không lớn. Dầu là người giàu thứ nhì trên 
thế giới với tài sản 50 tỷ đô la, ông vẫn sống trong căn nhà chỉ có 3 phòng 
ông mua khi cưới vợ hơn 50 năm về trước, không có hàng rào bao bọc 
chung quanh, giá mua lúc năm 1958 chỉ có 31,500 đô la. Một tỷ phú giàu 
có và quyền lực như vậy, nhưng ông sống một cuộc đời giản dị nhất, không 
giao tiếp bạn bè với giai cấp thượng lưu, thú vui của ông là làm một túi bắp 
rang và đọc sách hoặc xem TV tại nhà. 

Warren Buffett quan niệm con người làm ra của cải tiền bạc, nhưng của 
cải tiền bạc không tạo ra nhân cách con người. Ông cho rằng để tiền bạc 
cho con cháu chỉ làm cho con cháu ỷ lại không giúp ích gì cho chúng, còn 
làm chúng mất ý chí động lực thúc đẩy tiến lên. Ông phát biểu: 

“Nếu ba đứa con của ông họ Buffett chỉ vì tình cờ may mắn được sinh ra 
trong gia đình Buffett mà lại có số tiền hàng chục tỷ Mỹ kim di sản để 
hưởng thụ cuộc đời, thì đó là điều vô cùng bất công, xã hội không còn công 
lý nữa.” 

Năm 2002, ông Bill Gates tỷ phú giàu nhất thế giới mới 47 tuổi quyết định 
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xin diện kiến bậc tiền bối Warren Buffett 72 tuổi người giàu thứ hai thế 
giới. Bill Gates con người thiên tài điện toán vi tính nghĩ rằng cuộc hội 
thoại viếng thăm sẽ nhạt nhẽo buồn chán vì hai cuộc sống trái ngược nhau, 
cuộc đàm luận nhiều lắm sẽ chỉ kéo dài khoảng nửa giờ. Nhưng bất ngờ 
cuộc trò chuyện thân mật tâm sự lý thú của hai tri kỷ một già một trẻ tuy tài 
năng trên hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng một tấm lòng từ thiện bác ái 
bao la, họ nói chuyện quên ăn quên uống, cuộc tiếp xúc kéo dài 10 tiếng 
đồng hồ. 

 
Warren Buffett and Bill Gates 

Đông phương chúng ta cách nay hơn 1600 năm có hai nhân vật tài trí lừng 
danh nhưng chống đối lẫn nhau là Châu Du và Khổng Minh Gia Cát 
Lượng. Châu Du hộc máu vì tức giận đã lầm kế Gia Cát Lượng, trước khi 
chết Châu Du oán thán kêu trách trời cao: 

“Trời đã sinh ra Du còn sinh chi ra Lượng.” 

 

Năm 2002 sau 10 giờ đàm đạo, Bill Gates đã ngẩng đầu lên trời, cảm tạ 
Thượng Đế: 
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“Thượng Đế đã sinh ra Bill, còn sinh ra Warren Buffett nữa, tri kỷ tương 
phùng.” 

Bill Gates đã hoàn toàn kính phục WB về mọi phương diện: tài đầu tư, 
cuộc sống giản dị, đạo đức nhân cách và làm việc từ thiện. 

Năm 2006 ông Warren Buffett hứa tặng 35 tỷ Mỹ kim vào Quỹ Bill & 
Melinda Gates cơ quan từ thiện khắp thế giới này nhằm mục đích chống 
nghèo đói, phát triển y tế chữa trị bệnh tật và gia tăng giáo dục cấp học 
bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, do vợ chồng ông Gates thành lập năm 
2000. Số tiền khổng lồ này cộng với số tiền Bill Gates tặng vào Quỹ trước 
đây sẽ vượt quá 70 tỷ Mỹ kim, đây là Cơ quan từ thiện có ngân quỹ hoạt 
động lớn nhất trên hành tinh này. 

Trên thực tế, ông bà Warren Buffett cũng đã lập ra Quỹ từ thiện mang tên 
Susan Thompson Buffett Foundation từ năm 1966 với số tiền hiện có trong 
quỹ khoảng 275 triệu và ông Buffett sẽ tặng thêm 3 tỷ đô la nữa trong năm 
2006. Nhưng vì sao ông lại đem thêm 35 tỷ đô la nữa tặng vào Bill & 
Melinda Gates Foundation? 

 
Vợ Chồng Bill Gates: Bill & Melinda 

Những người làm việc từ thiện vĩ đại sớm nhất của Hoa Kỳ như ông 
Andrew Carnegie năm 1919 đã hiến tặng 350 triệu Mỹ kim tương đương 
7.2 tỷ hiện nay, ông John D. Rockefeller tặng 450 triệu Mỹ kim năm 1937 
trị giá bằng 7.1 tỷ đô la hiện nay; hai vị này đều cho rằng rất khó để điều 
hành một quỹ từ thiện to lớn tránh khỏi phí phạm, lạm dụng và có khi gây 
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ra tình trạng tham nhũng. 

Một Hội từ thiện hoạt động tốt và hiệu quả nhất, chi phí điều hành và nhân 
viên phải dưới 1% số tiền quyên góp được, như Hội Bác sĩ không biên giới, 
Hoa kỳ (Doctors Without Borders, USA) mà tôi thường tham dự. 

Ông Warren Buffett đã quan sát nghiên cứu phương pháp điều hành quản 
trị của ông Bill Gates tại công ty Microsoft và tại Bill & Melinda Gates 
Foundation, ông tin tưởng rằng khi Bill Gates dùng toàn thời gian cho Quỹ 
từ thiện, Bill Gates sẽ cống hiến sự quản lý khoa học chặt chẽ tốt đẹp nhất 
trong việc điều khiển 686 nhân viên làm việc cho Quỹ từ thiện này để công 
tác đạt được hiệu quả tối đa với chi phí điều hành hạn chế tối thiểu. Với lý 
do này Warren Buffett đã không ngần ngại tặng 35 tỷ đô la vào Quỹ từ 
thiện Bill & Melinda Gates Foundation. 

 
Bill & Melinda Gates and Warren Buffett 

Làm việc từ thiện ở Hoa Kỳ không những chỉ có người giàu, người khá giả 
dư tiền mà ngay trong thành phần người nghèo nữa, bởi vì họ là những 
người đi tìm hạnh phúc trong việc làm từ thiện, một hạnh phúc ý nghĩa lâu 
dài hơn những nguồn vui ngắn ngủi vật chất. Theo tài liệu nghiên cứu của 
công ty Justgive.org, những gia đình nghèo ở Hoa Kỳ lợi tức khoảng 10 
ngàn đô la mỗi năm, trung bình đã đóng góp từ thiện 520 đô la, nghĩa là 
bằng 5.2% lợi tức, một tỷ lệ cao nhất nếu đem so sánh với bất cứ thành 
phần nào trong xã hội. 

Ngoài công việc đóng góp tiền bạc để làm việc từ thiện, người Hoa kỳ còn 
đóng góp thì giờ không đòi trả lương để làm công tác thiện nguyện. Theo 
thống kê năm 2005, đã có 65.4 triệu người Hoa Kỳ tự nguyện cống hiến 
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trung bình hơn 50 giờ làm việc thiện nguyện trong năm này. Xã hội Hoa 
Kỳ đua nhau làm việc từ thiện bằng mọi cách, mọi hình thức, đây là một 
quốc gia giàu lòng từ thiện quảng đại nhất, chẳng những giúp người kém 
may mắn trong nước mà còn viện trợ nhân đạo khắp cả hoàn cầu. 

 
Cuối thế kỷ 20, Viện Gallup đã nhiều lần làm những cuộc thăm dò, nhất là 
cuộc nghiên cứu thăm dò vào năm 1999 để xem nhân loại bình bầu chọn ai 
là người làm việc từ thiện đáng ngưỡng mộ kính phục nhất của thế kỷ hai 
mươi. Kết quả cuộc nghiên cứu thăm dò thật khoa học đúng đắn này, người 
được bình chọn không phải là người Hoa Kỳ, mà là Mother Teresa sinh ra 
đời năm 1910, cha mẹ là người Albania, nhưng Mẹ Teresa mang quốc tịch 
Ấn Độ, theo đạo Công giáo. Năm 1950 Mẹ Teresa được Giáo hội 
Vatican cho phép thành lập Hội từ thiện Missionaries of Charity, hội 
chuyên lo giúp đỡ những người nghèo khó khốn cùng, những người mắc 
bệnh cùi hủi, bệnh AID/HIV, bệnh ho lao, những cô nhi quả phụ không nơi 
nương tựa. Cho đến ngày 5 tháng 9 năm 1997 khi Mẹ Teresa mất, Hội Từ 
thiện Missionaries of Charity đã có 610 cơ sở gồm 400 thầy tu, 4000 tu nữ 
và gần 100 ngàn nhân viên thiện nguyện hoạt động trong 123 quốc gia để 
cứu người giúp đời. 

Công việc làm từ thiện của Mẹ Teresa đã được nhiệt liệt hoan nghênh cùng 
khắp thế giới. Năm 1962 quốc gia Phi Luật Tân trao tặng cho bà giải 
thưởng Ramon Magsaysay về những công tác nhân đạo của bà ở Đông 
Nam Á. Năm 1971 Đức Giáo hoàng Paul VI tặng thưởng cho bà Giải 
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thưởng Pope John 13 Peace Prize. Năm 1973 Mẹ Teresa nhận giải thưởng 
Templeton Prize, giải thưởng giá trị kim ngân lúc nào cũng cao hơn giải 
Nobel, vì nhân cách đạo đức của Mẹ Teresa cùng những việc làm từ thiện 
trên thế giới. Năm 1979 được trao tặng giải thưởng Nobel hòa bình, Mẹ 
Teresa đến nhận giải thưởng để lấy tiền giúp người nghèo tại Ấn Độ nhưng 
từ chối tham dự bữa tiệc sang trọng tiếp sau lễ trao giải thưởng. 

 
Một phóng viên báo chí hỏi Mẹ Teresa: 

“Chúng ta có thể làm gì để cổ võ hòa bình trên thế giới?” 

Mẹ Teresa mỉm cười hóm hỉnh: 

“Hãy đi về nhà và yêu thương gia đình của bạn.” (Nguyên văn: Go home 
and love your family). 

Năm 1985, Tổng thống Hoa kỳ Ronald Regan trao tặng cho Mẹ Teresa huy 
chương President Medal of Freedom, một trong những huy chương cao quý 
nhất của quốc gia này. Những năm trong thập niên 1980, Hội Từ thiện 
Missionaries of Charity hoạt động mạnh tại Hoa Kỳ và có trên 19 cơ sở, từ 
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khu nghèo nàn Harlem của thành phố New York đến Trung tâm săn sóc 
bệnh nhân AID/HIV tại San Francisco. Trong thời gian này Mẹ Teresa 
thường đi gây quỹ kêu gọi lòng hảo tâm của những người Hoa Kỳ thích 
làm việc từ thiện. 

Năm 1984 tôi được thành phố Houston bầu vào chức vụ Houston’s Poet 
Laureate, nhà thơ Công huân Danh dự của thành phố Houston. Trong ba 
năm 1984-1987 tôi được mời làm diễn giả chính, keynote speaker của các 
buổi lễ văn hóa, xã hội từ thiện. Một lần trong năm 1986 để chuẩn bị đón 
tiếp  Mẹ Teresa trong buổi lễ gây quỹ từ thiện cho Missionaries of Charity, 
tôi đã chuẩn bị soạn sẵn một bài diễn văn thật ý nghĩa cảm động chào 
mừng bà và để gây cảm hứng cho những tấm lòng quảng đại từ tâm. 

Mẹ Teresa đã đến hơi trễ và bất ngờ đến thẳng bục cao, cầm micro hướng 
về quan khách, dịu dàng nhỏ nhẹ: 

“Tôi đã chọn những kẻ nghèo đói khốn cùng, những kẻ cùi hủi, bệnh 
AID/HIV, những kẻ tàn tật đui mù vô gia cư, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ 
để phục vụ và tôi vô cùng biết ơn lòng từ thiện rộng lượng của quý vị để 
giúp chúng tôi theo đuổi công tác nhân đạo này. Xin lỗi tôi không có thì 
giờ nghe diễn văn cùng theo đúng chương trình sắp đặt của quý vị và xin 
vui lòng nhớ rằng ngay trong giờ phút này hàng triệu cặp mắt của những 
kẻ khốn cùng đang mở to cầu cứu hướng về quý vị.” 

Mẹ Teresa đã phá lệ không theo chương trình của ban tổ chức, nói xong 
Mẹ Teresa tiến đến bắt tay từng người để từ giã ra đi. Khi đến chỗ tôi 
đứng, tôi giơ cao hai tay lên ôm lấy Mẹ Teresa, hôn lên khuôn mặt đầy 
những nét nhăn nheo, khuôn mặt mẹ hiền nhân loại, khuôn mặt đạo đức 
đẹp nhất của loài người. Hôm ấy một số tiền lớn được quyên góp và trao 
tặng cho người đại diện của Missionaries of Charity. Cho đến cuối năm 
2007, dân chúng Hoa Kỳ từ người trung lưu đến các tỷ phú đã đóng góp 
một phần lớn cho ngân sách hoạt động từ thiện của hội này. 

Hoa kỳ cùng thế giới đang tiến vào thời gian cuối của thập niên đầu thế kỷ 
21 và đang trải qua cơn khủng hoàng tài chánh, đời sống phải đương đầu 
với nhiều khó khăn. Nhưng dầu trong hoàn cảnh nào, xin lấy câu châm 
ngôn: 
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“If you are not poor enough to take charity, you are rich enough to give 
it”. 

Nếu bạn không nghèo đến nỗi phải xin tiền từ thiện, thì bạn đủ khả 
năng để đóng góp vào việc từ thiện. 

Huy Lực Bùi Tiên Khôi 
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Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
(951) 672-4900                                                           (951) 302-6900   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

Chuyên môn sản xuất hột vịt lộn 
organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct (858) 610-2246 Home (951) 694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: (619) 282-9696  Fax: (619) 516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off (773) 734-4418 
Cell (501) 908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  

Tel: 714 891 0898 Fax 714 894 1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát 

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel (951) 677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell (951) 235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  
Liên hệ (951) 588-4737 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA 
cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, 
FULLSET, FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương 
rất cao, típ hậu. Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  
or                                                      Cell: - (951) 834- 7701

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  (951)-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.  

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với bantruyenthong@cddmlv.com 

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell: - (951) 834- 7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951.870.4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, Temecula,  

CA 92592. Suite 205 
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 


